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Z á p i s n i c a  č. 4/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 23. februára 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. RNDr. 

E. Halašová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD. 

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

 K. Gyalogová, podpredsedníčka ŠČ AS JLF UK  

         v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 
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Program: 1. Kontrola uznesení  

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

 

K bodu 1) 

Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 9. februára 2015 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že Literárny fond vyhlasuje súťaž o najlepšie vedecké a odborné 

literatúry, 

b) informoval o vyhlásení 18. ročníka súťaže Vedec roka SR 2014, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku IES na zapojenie sa do 

medzinárodnej certifikácie vzdelávania s certifikátom pre absolventov, 

d) informoval o vyhlásení súťaže pre študentov o Cenu Daniela Tupého, 

e) informoval, že inaugurácia rektora UK v Bratislave sa uskutoční dňa 26. februára 

2015, 

f) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrhy možných termínov 

inaugurácie dekana JLF UK v Martine (19., 20. marec 2015, resp. 26. marec 2015).  

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny  

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: doc. MUDr. D. Mokrej, 

PhD. (2x), MUDr. S. Smolárovej, Mgr. M. Kocmálovej, Mgr. I. Kazimierovej, doc. 

MUDr. J. Mokrému, PhD., prof. Mgr. K. Žiakovej, PhD., doc. MUDr. V. Švihrovej, 

CSc., RNDr. M. Kovalskej, PhD., Mgr. I. Pilchovej, prof. RNDr. J. Lehotskému, 

DrSc., MUDr. D. Čiernemu, doc. RNDr. P. Kubatkovi, PhD.,  

b) informovala, že sa spracovávajú podklady do Výročnej správy UK za rok 2014, 

c) informovala, že Referát vedecko-výskumnej činnosti spracoval ročný podnikový 

výkaz o výskume a vývoji za rok 2014, 

d) informovala, že bol zaslaný oznam členom VR JLF UK o schválení ich vymenovania 

za člena VR v AS JLF UK, 

e) informovala, že boli spracované dva návrhy z pracovísk JLF UK pre získanie 

vedeckého kvalifikačného stupňa II a, 

f) informovala, že odborným asistentom bol zaslaný list týkajúci sa plnenia kritérií pre 

začatie ich habilitačného konania, 

g) informovala, že sa pripravuje program zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine, 

h) informovala, že dňa 25. 2. 2015 sa uskutoční zasadnutie Komisie VEGA projektov. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

schváliť: 

- žiadosť o zrušenie doktorandského štúdia MUDr. P. Koppala, doktoranda dennej 

formy štúdia v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia na základe neplnenia si 

základných povinností vyplývajúcich zo študijného programu a zo Študijného 

poriadku JLF UK a Študijného poriadku UK (Čl. 35 ŠP JLF UK), 
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- žiadosť Mgr. D. Luptákovej, doktorandky dennej formy doktorandského štúdia 

v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia (EVI – Ústav experimentálne 

farmakológie a toxikológie SAV Bratislava) o predloženie písomnej časti 

k dizertačnej skúške v anglickom jazyku (Vnútorný predpis UK č. 12/2013, Čl. 7 

ods. 1 o základných náležitostiach záverečných prác), 

b) informovala o konaní Medzinárodného kongresu študentov medicíny v Košiciach 

v dňoch 24. – 26. júna 2015, 

c) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Kyčinu, primára neurologického oddelenia DONsP MUDr. 

L. N. Jégeho Dolný Kubín, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore neurológia na JLF UK v Martine, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť  

- vyradenie MUDr. L. Mesiarika z evidencie účastníkov špecializačného štúdia v 

odbore chirurgia z dôvodu záujmu realizovať špecializačné štúdium v odbore 

úrazová chirurgia, ktorý JLF UK nemá akreditovaný, 

- žiadosť MUDr. Ľ. Kaču o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia v 

odbore zdravotnícky manažment a financovanie z dôvodu ukončenia 

pracovného pomeru na území Slovenskej republiky, 

e) informovala o odovzdávaní diplomov o špecializácii a certifikátov na výkon 

certifikovaných pracovných činností pre lekárov (celkom 39 diplomov) - termín: 10. 

03. 2015, o 14. 00 hod. v zasadačke VR, 

f) informovala, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP oznámilo a poskytlo údaje zo 

zoznamov absolventov akreditovaných študijných programov ďalšieho vzdelávania na 

JLF UK za rok 2014 Slovenskej zdravotníckej univerzite, Ministerstvu zdravotníctva 

Slovenskej republiky a komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych 

pracovníkov (Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných 

asistentiek) v súlade s § 40 ods. 13 písm. f) zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 

v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam H. E. Adalsteinsdóttir, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam J. A. Svavarsson, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam K. M. Pietrasinska, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam Z. Nerwai, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam A. B. Lavasani, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť G. Fridrikssona, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť P. J. G. Forstera, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- návrh na vylúčenie H. Hisanawi, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 
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- návrh na vylúčenie A. M. Radetinac, študentky 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie W. N. Baraniak, študentky 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie D. Ch. Nordgarda, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

d) informovala o priebehu výberového konania na študijné pobyty a stáže v rámci 

programu Erasmus+, 

e) informovala o termíne výberového konania na letnú prázdninovú prax v rámci 

podpísaných bilaterálnych dohôd o spolupráci, ktoré sa uskutoční dňa 25.3.2015. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam J. Poľu, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

- oznam L. Kapenieksovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

b) informovala, že je potrebné určiť členov z AS JLF UK do Komisie na skartáciu testov, 

c) informovala, že Študijné oddelenie bude zasielať na pracoviská JLF UK oznam 

o predkladaní návrhov na zmeny a doplnenie učebných plánov pre AR 2015/2016, 

d) informovala, že Študijné oddelenie bude zasielať na pracoviská JLF UK oznam 

o predkladaní návrhov komisií pre štátne skúšky pre AR 2015/2016. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť N. Mikulíkovej, študentky 3. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu pol roka, 

- žiadosť N. Kandelovej, študentky 2. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o individuálny študijný plán pre absolvovanie letnej praxe 

z dôvodu tehotenstva, 

- žiadosť M. Bajtoš, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o individuálny študijný plán pre absolvovanie letnej praxe z dôvodu 

tehotenstva, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam M. Dvorskej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

- oznam M. Baláža, študenta 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberových 

komisií pre vypísané výberové konania: funkčné miesto profesora v študijnom odbore 

anestéziológia a resuscitácia na KAIM JLF UK a UNM, funkčné miesto profesora 

v študijnom odbore farmakológia na Ústave farmakológie JLF UK, funkčné miesto 

profesora v študijnom odbore anatómia, histológia a embryológia na Ústave histológie 

a embryológie JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/4/2015, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie: 

- pracovného miesta odborného asistenta na Ústave verejného zdravotníctva JLF 

UK, 
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- funkcie riaditeľa výskumného pracoviska Martinské centrum pre biomedicínu 

(BioMed Martin) 

prijaté uznesenie č. 2/4/2015. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť Plán kontrolnej 

činnosti JLF UK v Martine na rok 2015 a vyhodnotenie kontrolnej činnosti na JLF UK 

v Martine za rok 2014 – prijaté uznesenie č. 3/4/2015, 

b) predložila návrh vnútorného predpisu – Smernica dekana JLF UK Spolupráca 

zamestnávateľov na spoločnom pracovisku na pripomienkovanie. Vedenie JLF UK 

odporučilo zaoberať sa vnútorným predpisom na najbližšom zasadnutí vedenia 

fakulty, 

c) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť žiadosť 

riaditeľky CVČ Kamarát o spoluprácu pri organizovaní 3. ročníka MLDU v termíne 6. 

– 10. júla 2015 – prijaté uznesenie č. 4/4/2015, 

d) informovala, že ďalší ročník Lekárskeho plesu sa uskutoční 5. 2. 2016, 

e) predložila ponuku spoločnosti Falcon na prenájom priestorov v BioMede za účelom 

poskytovania bufetového stravovania – prijaté uznesenie č. 5/4/2015, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrhy na zlepšenie implementácie 

projektov v novom programovom období 2014 – 2020, 

g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu č. 

9/2011 k ukončeniu realizácie projektu pre prijímateľov NFP v rámci operačného 

programu Výskum a vývoj. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   3. 3. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


